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الحٌاة البشرٌة تتصف برغبة االستمرار والتملّن وعدم التنمّل كثٌراً، فمدٌماً لامت الحضارات 

عندما وجدت مكاناً مناِسباً للعٌش، واستمرت وبنت اآلثار التً دلت على وجودها بعد 

 .اندثارها

 

الوطن هو أغلى ما لد ٌملن اإلنسان، فعند وجود الوطن ٌكون لإلنسان هوٌة وعنوان ممٌز 

د أو  ٌستطٌع من خالله التحّرن فً مختلف بماع األرض بكل جرأةٍ وثمٍة، على عكس المتشِرّ

 . الذي فمد وطنه ففمد هوٌته معهالالجئ

 

 

كما أنَّ هذا الوطن ٌعمل على إعطاء الحموق للمواطنٌن وتنظٌم الواجبات فٌما بٌنهم، وتوفٌر 

عة، حٌث ٌتم تنظٌم جمٌع أمور حٌاة األفراد الذٌن ٌعٌشون على سطحه  .الخدمات المتنِوّ

 

على المواطنٌن الذٌن ٌملكون وطناً المحافظة علٌه سراً وعلناً، لوالً وفعالً، والمحافظة على 

ممتلكاته العامة وحماٌتها من التخرٌب والّدمار، بشكٍل ظاهٍر وأمام اآلخرٌن وبشكٍل سري 

أمام أنفسهم، كما ٌجب حماٌة الوطن من التهدٌدات الخارجٌّة ومنعها من االعتداء علٌه أو 

المساس به لوالً أو فعالً، فٌجب التصدي لكل من ٌحاِول زعزعة األمن داِخل الوطن أو 

 .تشوٌه صورته أمام الدول األخرى أو أمام المواطنٌن أنفسهم

 

ٌجب على المستثمرٌن وأصحاب رؤوس األموال بناء المشارٌع داِخل بلدهم؛ لٌستفٌد منها 

وطنهم وأبناء وطنهم وعدم تفضٌل الدول األخرى على الوطن، فمن ِخالل هذه المشارٌع 

ٌستفٌد التصاد الوطن وٌنمو وتزداد لوته المالٌّة، وٌوفر الكثٌر من فرص العمل وٌخفف من 

 .مشكلة البطالة التً ٌعانً منها أبناء بلده

 

من واجب المواِطن تجاه وطنه التعلّم والتدّرب للوصول إلى المراتِب العلٌا فً الِعلم، من 

أجل العمل على تطوٌر الوطن وزٌادة لوته العلمٌّة، كما أنَّ زٌادة الِعلم تزٌد من لدرة 

 .المواطن على االكتشاف واالختراع

 

ال ٌمِدّر نعمة الوطن إاّل من حِرم منها طوعاً أو لصراً، فهنان من أُخِرجوا من أوطانهم 

عنوةً، ولكنهم ٌحاِولون العودة إلٌها وتحرٌرها من أٌدي المغتصبٌن ولم ٌٌأسوا أو ٌشعروا 

بالملل كما هو الحال عند الشعب الفلسطٌنً، الذي ما زال ٌماِوم إلى اآلن لتحرٌر بالده من 

الغاصبٌن، كما أنَّ هنان من ٌغتِرب فً الخاِرج من أجل تأمٌن متطلّبات الحٌاة، فٌشعر 

بالمرارة والضٌك والمذلة بعٌداً عن وطنه وأهله وناِسه، لذلن تراه دائماً ٌنصح من ٌمطنون 

 .بأوطانهم بواجب المحافظة علٌه وحماٌته وعدم التفرٌط به أبداً 
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